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Protokół Nr XXV/1/2016 
z XXV sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 26 kwietnia  

2016 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. 
         Na ustawowy skład 25 radnych w sesji uczestniczyło wg listy obecności  

23 radnych, co stanowi wymagane quorum do prawomocności obrad (lista obecności 
stanowi załącznik nr 1 do protokołu).  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – dokonał otwarcia  
XXV sesji Rady Miasta Rzeszowa i prowadził obrady. Powitał Radnych, Prezydenta, 
Zastępców Prezydenta Miasta Rzeszowa i jego współpracowników (lista obecności 
stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Dyrektorów Wydziałów Urzędu Miasta, 
kierowników jednostek współdziałających z Miastem, Przewodniczących Rad 
Osiedlowych (lista obecności stanowi załącznik nr 3 do protokołu), a także 
przedstawicieli prasy, radia i telewizji, przybyłych gości i mieszkańców miasta (lista 
obecności stanowi załącznik nr 4 do protokołu). 
 
Następnie przedstawił proponowany porządek obrad XXV sesji Rady Miasta 
(porządek obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu). 
 
Poinformował, że wpłynęły następujące wnioski dotyczące zmiany proponowanego 
porządku obrad: 

1. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  
w punkcie 19a – projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych przy ulicach: Bardowskiego, Ciepłowniczej, Łukasiewicza, 
Słowackiego, Hetmańskiej, Cieplińskiego, ks. Józefa Sondeja i Placu Wolności. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie (16 głosami „za”). 

2. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  
w punkcie 19b – projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości położonych w Rzeszowie. Wniosek został 
przyjęty jednogłośnie (17 głosami „za”). 
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3. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  
w punkcie 19c – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, 
nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Architektów w Rzeszowie, 
na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  
w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. Wniosek 
został przyjęty jednogłośnie (17 głosami „za”). 

4. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  
w punkcie 20a – projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 
umowy najmu na czas oznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu 
zawarcia umowy. Wniosek został przyjęty jednogłośnie (17 głosami „za”). 

5. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o uzupełnienie porządku obrad –  
w punkcie 30a – projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi. Wniosek został 
przyjęty jednogłośnie (16 głosami „za”). 

6. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad punktu  
19 – projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej  
w Rzeszowie przy ulicy Ofiar Katynia. Wniosek został przyjęty jednogłośnie 
(20 głosami „za”). 

7. Wniosek Prezydenta Miasta Rzeszowa o zdjęcie z porządku obrad punktu  
8 – projekt uchwały w sprawie zasad nadawania i zmiany nazw ulic, placów, 
parków i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie 
Gminy Miasta Rzeszowa. Wniosek został przyjęty 20 głosami „za”, przy  
1 głosie przeciwnym.  

8. Wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej o zdjęcie z porządku obrad punktu 
22 – projekt uchwały w sprawie zwolnienia w wymiarze 50 % z aktualnie 
obowiązujących kwot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne. 

 
Pan Bogusław Sak – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady 
Miasta Rzeszowa – uzasadniając wniosek, powiedział: „Komisja Gospodarki Komunalnej 
uznała, że projekt uchwały jest niedopracowany, a jego zapisy w zaproponowanej wersji 
naruszają stabilność finansową systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. podziału 
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kosztów odbioru i gospodarowania odpadami komunalnymi na mieszkańców budynków 
wielorodzinnych i jednorodzinnych. Udzielenie bonifikaty dla rodzin wielodzietnych 
spowoduje deficyt w systemie finansowym na kwotę około 750 tys. zł. Zgodnie z ustawą  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, system gospodarowania odpadami 
komunalnymi, musi się sam finansować, bez wsparcia finansowego z budżetu gminy. Chcąc 
udzielić bonifikaty rodzinom wielodzietnym musimy wziąć pod uwagę, że obciąży to finansowo 
pozostałych mieszkańców. Przypomnę, że w sierpniu br. odbędzie się kolejny przetarg na 
gospodarowanie odpadami komunalnymi i wówczas można rozważyć propozycję dotyczącą ulg 
dla rodzin wielodzietnych, przedstawioną w proponowanym projekcie uchwały”.  
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zgłosił 
wniosek przeciwny. Powiedział: „Nie zgadzam się z opinią, że projekt uchwały nie jest 
dopracowany. Projekt jest wsparciem dla rzeszowskich rodzin i wpisuje się w koncepcję rządu 
dotyczącą wspierania rodzin wielodzietnych”.  
 
Przystąpiono do głosowania wniosku dotyczącego zdjęcia z porządku obrad punktu 
22 – projekt uchwały w sprawie zwolnienia w wymiarze 50 % z aktualnie 
obowiązujących kwot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne: 

Wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych,  
9 radnych głosowało przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu.   
 Rada Miasta Rzeszowa przyjęła następujący porządek obrad:  
1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Rzeszowa (druk: XXV/16/2016). 
2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na  

2016 r. (druk: XXV/17/2016). 
3. Oświadczenia i informacje.  
4. Informacja Dyrektora Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie 

o jej działalności. 
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5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej za 2015 rok. 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Miasto Rzeszów.  
7. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015,  
w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii. 

8. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu o zlecenie opracowania dokumentacji 
technicznej modernizacji i przebudowy otwartych basenów Rzeszowskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji (druk: XXV/15/2016). 

9. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa dotycząca realizacji zadań w ramach 
Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. 

10. Informacja Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa o procedurze obowiązującej podczas 
opracowywania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz skuteczności powiadamiania mieszkańców o poszczególnych 
etapach tego procesu. 

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 42/2/2016 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa.  

12. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 43/3/2016 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa. 

13. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 281/4/2016 pomiędzy ulicami 
Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie.  

14. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 264/1/2015 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004 – część 1 „Drabinianka – 
Zagrody – Południe” w Rzeszowie.  

15. Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa o wykonaniu uchwały Nr LIII/987/2013 
z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie stanowienia kierunków działania Prezydenta 
Miasta w zakresie ustalenia sposobu zagospodarowania terenów przy ul. Zielonej. 
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16. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach publicznych 
miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz 
wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej 
i sposobu ich poboru. 

17. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach 
Litewskiej, Koło, Piaskowej, Strażackiej, Skrajnej, Gabrieli Zapolskiej  
i al. gen. Sikorskiego w Rzeszowie (druk: XXV/1/2016). 

18. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: 
Bardowskiego, Ciepłowniczej, Łukasiewicza, Słowackiego, Hetmańskiej, 
Cieplińskiego, ks. Józefa Sondeja i Placu Wolności. 

19. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości położonych w Rzeszowie. 

20. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości 
niezabudowanej, położonej przy ul. Architektów w Rzeszowie, na rzecz Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, wraz  
z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. 

21. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  
ul. Kowalskiej (druk: XXV/2/2016). 

22. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas 
oznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. 

23. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen 
miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług 
dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę 
Komunalną Spółka z o.o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146 (druk: XXV/4/2016). 

24. Uchwała w sprawie zwolnienia w wymiarze 50 % z aktualnie obowiązujących 
kwot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne (druk: XXV/12/2016). 

25. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie  
(druk: XXV/10/2016). 
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26. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych powiatowych 
(druk: XXV/5/2016). 

27. Uchwała w sprawie pozbawienia odcinków ulic Rzecha i Ciepłowniczej  
w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej i zaliczenia ich do kategorii 
dróg publicznych gminnych (druk: XXV/6/2016). 

28. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania azbestu  
i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata 2011 – 2032 
(druk: XXV/8/2016). 

29. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody w Rzeszowie  
(druk: XXV/9/2016). 

30. Uchwała w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  
w Rzeszowie (druk: XXV/11/2016). 

31. Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Rzeszowie  
(druk: XXV/14/2016). 

32. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  
pn.: „KIKS: Kompetencje – Innowacyjność – Kreatywność – Sukces” w ramach: 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014 – 2020 (druk: XXV/7/2016). 

33. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi.  
34. Interpelacje i zapytania. 
35. Wolne wnioski i sprawy różne. 
Opinie Komisji do projektów uchwał stanowią załącznik nr 6 do protokołu.  
Przystąpiono do realizacji przyjętego porządku obrad. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że  
w dniu 4 kwietnia br. weszło w życie obwieszczenie Marszałka Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o samorządzie gminnym. W efekcie, w części projektów uchwał 
przygotowanych na dzisiejszą sesję Rady Miasta, znajduje się nieaktualny zapis 
dotyczący podstawy prawnej. Prawidłowy zapis powinien brzmieć:  
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„Dz. U. z 2016 r. poz. 446”. Dodał, że w związku z tym, we wszystkich projektach 
uchwał, w których podana jest nieaktualna podstawa prawna, dokonuje się stosownej 
autopoprawki.  
 
Ad. 1. 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku  
nr XXV/16/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu). Przedstawiła również 
autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  
W związku ze zgłoszoną autopoprawką, § 1 pkt 2 projektu uchwały zmieniającej 
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa 
otrzymuje brzmienie: „Paragraf 3 otrzymuje brzmienie: „1. Upoważnia się Prezydenta 
Miasta Rzeszowa do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości 
362 749 856 zł”. 
Ponadto, w ramach autopoprawki, poprosiła o: 
1) zmianę zapisu na str. 9 i 33 projektu uchwały, polegającą na tym, że w pozycji: 

Nazwa i cel – Wspieranie efektywności energetycznej wraz z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie 
Centrum Administracji Rzeszowa – w planowanych nakładach finansowych 
powinna być kwota 130 271 081, a nie jak zapisano 95 937 748; 

2) zmianę zapisu na str. 18 projektu uchwały, który powinien brzmieć: „Rozbudowa 
skrzyżowania ul. Lwowskiej i ul. Mieszka I wraz z budową sygnalizacji świetlnej”.  

 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Miasta Rzeszowa została przyjęta 13 głosami „za”, przy 2 głosach 
przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących.  
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Ad. 2.  
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – przedstawiła projekt uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2016 r. (projekt uchwały, 
wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXV/17/2016 stanowi załącznik 
nr 9 do protokołu). 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: 
„Dowiedzieliśmy się z doniesień prasowych, że Miasto zamierza budować most w ciągu  
ul. Żeglarskiej do ul. Grabskiego. Komisja Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych 
zajmowała się tym tematem i zajęła stanowisko, iż na tym terenie nie należy budować mostu,  
a zachować strefę ciszy i rekreacji. W budżecie nie ma zarezerwowanych środków na realizację 
tej inwestycji, a w Wieloletniej Prognozie Finansowej zarezerwowano środki na budowę kładki. 
Czy prawdą jest, że Miasto planuje budowę mostu w ciągu ul. Żeglarskiej do ul. Grabskiego?” 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi wyjaśnił: „Przez 
Most Karpacki przejeżdża około 800 tys. samochodów miesięcznie. Natomiast od czasu oddania 
do użytku mostu im. Tadeusza Mazowieckiego, przez most przejechało około  
2 mln samochodów.  W przyszłości będą budowane trzy kolejne mosty: most na ul. Grabskiego, 
most łączący Kielanówkę z ul. Sikorskiego oraz most łączący Rzeszów z Boguchwałą.  
Natomiast w pierwszej kolejności będzie budowany, wspólnie ze starostwem powiatowym  
i gminą Boguchwała, most z Budziwoja do Boguchwały. ”. 
 
Radny Pan Robert Kultys – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Zgadzam się, że 
most na zaporze wymaga rozładowania komunikacyjnego, zwłaszcza, że pomiędzy obwodnicą 
śródmiejską, a południowymi granicami miasta nie ma praktycznie żadnego mostu. 
Proponowałbym, w pierwszej kolejności, rozważyć przeznaczenie środków na budowę mostu  
w ciągu ul. Wetlińskiej. Planowany most na ul. Grabskiego będzie miał rozpiętość 3 – krotnie 
większą niż Most Zamkowy. Należy wziąć pod uwagę koszt takiej inwestycji, podczas gdy 
można by uaktywnić prace nad budową mostu w ciągu ul. Wetlińskiej”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Planowana 
jest budowa trzech mostów i nie jest obojętne, w jakiej kolejności będzie to realizowane, jak 
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również to, który z tych mostów wpłynie na poprawę płynności ruchu z ul. Kwiatkowskiego. 
Oczywistym wydaje się, że planowana budowa mostu z Budziwoja do Boguchwały przyczyni 
się do tego w najmniejszym stopniu. Z tego, co mi wiadomo, ani Burmistrz Boguchwały, ani 
wójt Lubeni nie są zbyt entuzjastycznie nastawieni do partycypowania w kosztach budowy tego 
mostu. Natomiast budowa mostu za zalewem, który ma być południową obwodnicą miasta 
generuje olbrzymie koszty. Brak jest również miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego na osiedlu Budziwój, który jest niezbędny, by można wytyczyć całą trasę”. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi wyjaśnił, że 
zostały podpisane porozumienia, na podstawie których, będzie realizowana budowa 
mostu pomiędzy Budziwojem a Boguchwałą.  
 
Radny Pan Marcin Fijołek – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Analizując układ 
komunikacyjny w tym rejonie, można zauważyć, że w momencie wyprowadzania ruchu  
z ul. Kwiatkowskiego przez ul. Grabskiego na drugą stronę Wisłoka, całe natężenie ruchu będzie 
kumulowało się na wąskiej ul. Żeglarskiej. Proszę o uzasadnienie wyprowadzenia ruchu  
w miejsce, które w dalszym ciągu będzie zablokowane, jeszcze bardziej obciążając  
ul. Powstańców Warszawy i ul. Hetmańską. Apeluję, aby skoncentrować się nad jak 
najszybszym uruchomieniem obwodnicy południowej. Jest to jedyna realna szansa na 
odblokowanie ul. Kwiatkowskiego”. 
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnosząc się do 
powyższych wypowiedzi, stwierdził: „Nasza propozycja dotyczy przeznaczenia środków 
na opracowanie koncepcji, która wyjaśni wszystkie wątpliwości dotyczące realizacji inwestycji. 
W koncepcji zostałyby przedstawione propozycje dotyczące kwestii technicznych takich  
jak: długość dojazdu, zjazdu, długość mostu, rodzaj konstrukcji mostu. Po opracowaniu tej 
koncepcji, temat może być dyskutowany”.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, czy jest 
rozważana możliwość „podniesienia” skrzyżowania ul. Kwiatkowskiego  
z ul. Powstańców Warszawy? 
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Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział, że  
ul. Kwiatkowskiego zdecydowanie musi zostać poszerzona.  
 
Radny Pan Sławomir Gołąb – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Teren zalewu 
powinien być szczególnie chroniony. Budowa mostu przyczyni się do degradacji terenu, 
panoramy Wisłoka i nie wpłynie pozytywnie na to środowisko. Proszę również o przeznaczenie 
środków na opracowanie koncepcji skrzyżowania wielopoziomowego ul. Kwiatkowskiego  
z ul. Powstańców Warszawy”.  
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
powiedział: „Na wczorajszym posiedzeniu Komisji Ekonomiczno – Budżetowej zostały 
poruszone tematy dotyczące finansowania budowy trzech mostów. Z przedstawionych 
informacji wynika, że most na ul. Grabskiego będzie najszybciej budowany, a koszt jego budowy 
wynosi 17 325 tys. zł. Kontrowersje wzbudziły natomiast informacje dotyczące wysokości 
mostu”. 
 
Radny Pan Robert Homicki – powiedział: „Planowany most przyczyni się do 
rozładowania korków na ul. Powstańców Warszawy i ul. Kwiatkowskiego. Most jest 
bezwzględnie potrzebny, ale równie ważna jest ochrona terenów zielonych i rekreacyjnych. 
Apeluję, by rozważyć możliwość pogodzenia tych interesów”. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Nie ma 
wątpliwości, że zależy nam na rozwoju miasta. Uważam jednak, że pomysł budowy 
omawianego mostu jest nieprzemyślany i w żaden sposób nie rozwiąże problemów 
komunikacyjnych. Uważam, że należy uaktywnić prace nad budową mostu w ciągu  
ul. Wetlińskiej. Przeznaczenie środków na opracowanie koncepcji budowy mostu przy  
ul. Grabskiego nie jest uzasadnione. Apeluję, by powrócić do tematu, gdy Miasto będzie  
w lepszej kondycji finansowej”. 
 
Radny Pan Robert Kultys – ponownie zabierając głos, powiedział: „Przy planowaniu 
omawianej inwestycji warto podkreślić wagę terenów zielonych. Przed Rzeszowem stoi ważne 
zadanie, jakim jest odmulenie zalewu. Ponadto, ukształtowanie koryta Wisłoka w miejscu 
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zalewu, ustalenie jego głębokości i szerokości; to być może również w perspektywie przebudowa 
zapory. Te wszystkie działania ingerują w strukturę zalewu. W pierwszej kolejności powinny 
zostać uregulowane kwestie związane z odmulaniem zalewu, a dopiero później planowanie 
jakichś inwestycji. Ponownie proponuję, by skupić się na budowie mostu w ciągu  
ul. Wetlińskiej”. 
 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: 
„Dyskusja w tej sprawie powinna się odbyć na posiedzeniach odpowiednich komisji, a nie na 
sesji Rady Miasta. W związku z tym, że Komisja Inwestycji nie wypracowała żadnego wniosku 
na ten temat, na wczorajszym posiedzeniu Komisji Ekonomiczno – Budżetowej wnioskowałem 
o przedstawienie informacji w omawianej sprawie”.  
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – odnosząc się do powyższej wypowiedzi, 
wyjaśniła, że temat był omawiany na posiedzeniu Komisja Inwestycji i Pozyskiwania 
Funduszy Unijnych, a w związku z tym Komisja Ekonomiczno – Budżetowa również 
obradowała w tej sprawie. Dodała: „Członkowie Komisji Inwestycji jednogłośnie uznali, że 
nie należy budować przeprawy mostowej w tym miejscu. Pan Prezydent powiedział, że most 
będzie budowany, a w budżecie nie ma przeznaczonych środków na dokumentację. Na 
posiedzeniu Komisji uznaliśmy, że na tym terenie nie należy budować mostu, że należy 
zachować funkcję wypoczynkową”. 
 
Radny Pan Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Uważam, że most 
w ciągu ul. Żeglarskiej do ul. Grabskiego powinien zostać wybudowany, w tym celu, by 
rozwiązać problemy komunikacyjne. Przypomnę, że budowa mostu została zapisana  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej już w 2013 r. Rozwój miasta jest konieczny, a budowa 
mostu jest dobrym rozwiązaniem”. 
 
Radny Pan Sławomir Gołąb – ponownie zabierając głos, powiedział: „Być może już  
w 2013 r. została taka pozycja w Wieloletniej Prognozie Finansowej zapisana, jednak przez cały 
czas głosowaliśmy w sprawie budowy kładki pieszo – rowerowej. Zgodziliśmy się, że ta kładka 
będzie na tyle wysoka, że żaglówki będą mogły swobodnie przepływać. Budowa mostu jest 
zupełnie czymś innym”. 
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Radny Pan Marcin Fijołek – poinformował, że Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 
przygotował projekt stanowiska dotyczącego „mostu i ewentualnej inwestycji w rejonie 
Lisiej Góry”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – przypomniał, że 
zgodnie ze Statutem Miasta Rzeszowa, Rada w formie uchwał może przyjąć: 
1/ oświadczenia zawierające stanowisko w określonej sprawie; 
2/ deklaracje, w których zobowiązuje się do określonego postępowania; 
3/ apele lub wnioski wzywające do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy 
czy działania. 
Dodał, że należy wprowadzić taki punkt do porządku obrad.  
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
powiedział: „Radna Pani Jolanta Kaźmierczak również zgłosiła temat, który nie był zawarty 
w omawianym projekcie uchwały, a był on dyskutowany”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zauważył, że jest to 
inna sytuacja, gdyż po pytaniu zadanym przez radną Panią Jolantę Kaźmierczak, 
pozostali radni zgłaszali udział w dyskusji. Czymś innym jest udział w dyskusji,  
a czymś innym przegłosowanie stanowiska w sprawie.  
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – odnosząc się do wypowiedzi radnego Pana 
Wiesława Buża, powiedziała: „Sprawdzałam informację w Biurze Rozwoju Miasta i na 
omawianym terenie od lat planowana jest budowa kładki, a nie budowa mostu”.  
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – powiedziała: „W Wieloletniej 
Prognozie Finansowej jest zapisane, że przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w latach 
2013 – 2021. Kładka pieszo – rowerowa funkcjonowała w pierwszej wersji, jak się okazało po 
sprawdzeniu w Wydziale Budżetowym. W listopadzie 2015 r., czyli przy zmianach na rok 
bieżący, została zamieniona na budowę mostu łączącego ul. Żeglarską z ul. Grabskiego”. 
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Radny Pan Witold Walawender – poprosił o informację na temat zapisania  
w budżecie kwoty 30 tys. zł, z przeznaczeniem na budynek Zespołu Szkół 
Muzycznych Nr 2 przy ul. Jana III Sobieskiego 15 II etap, związanej z modernizacją 
dachu i elewacji.  
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – wyjaśniła, że taka kwota 
przeznaczona jest na rozpoczęcie inwestycji.  
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
powiedział: „W uchwale budżetowej wprowadzamy kwotę 1 660 000 zł, z przeznaczeniem na 
przebudowę Stadionu Miejskiego, natomiast wydatkujemy 250 000 zł z przeznaczeniem na 
zagospodarowanie terenu Stadionu Miejskiego. Co z pozostałą kwotą? Ponadto, pozostały 
oszczędności z zimowego utrzymania Miasta w kwocie 500 000 zł. W jaki sposób te środki 
zostaną zagospodarowane?” 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – wyjaśniła: „Strona dochodowa 
składa się z tych wskazanych pozycji m. in. ta kwota 1 660 000, jako refundacja środków 
wydanych w roku ubiegłym. Jest to przeznaczone na pokrycie tych zadań, które są po stronie 
wydatków, a więc część na zagospodarowanie terenu dodatkowo przy Stadionie Miejskim,  
a reszta na pozostałe elementy, które są w uchwale budżetowej. Odnośnie oszczędności  
z zimowego utrzymania Miasta, cała kwota jest przeznaczona na tzw. letnie oczyszczanie 
Miasta”. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił, 
aby w przyszłości radni byli informowani o tym, że pozostają takie środki, gdyż 
wówczas można by zgłaszać wnioski o przeznaczeniu ich na konkretne zadania  
np. podczas posiedzenia Komisji Ekonomiczno – Budżetowej.  
 
Radny Pan Bogusław Sak – powiedział: „Zarówno w budżecie, jak i w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej są zarezerwowane środki na wkład własny w związku z dofinasowaniem 
ze środków unijnych rewitalizacji trzech parków, w tym parku przy ul. Rycerskiej. Z moich 
informacji wynika, że istnieje zagrożenie w pozyskaniu środków unijnych na ww. zadania. Co 
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będzie z parkami w sytuacji, gdy nie będzie programów unijnych, z których możemy pozyskać 
środki? Czy w budżecie Miasta znajdą się środki finansowe na rozpoczęcie rewitalizacji tych 
parków?” 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – odpowiedziała: „Nie należy 
rezygnować z dofinansowania środkami unijnymi i trzeba starać się o ich pozyskanie. Na tę 
chwilę nie możemy rozpocząć realizacji, gdyż nie ma pokrycia”. 
 
Przystąpiono do głosowania: 
 Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na  
2016 r. została przyjęta 13 głosami „za”, przy 3 głosach przeciwnych i 5 głosach 
wstrzymujących. 
 
Ad. 3.  

1. Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – poinformował, że w dniu  
22 kwietnia br. Wojewoda Podkarpacki pozytywnie zaopiniowała wniosek 
Prezydenta Miasta Rzeszowa, dotyczący zmiany granic Miasta Rzeszowa, 
poprzez przyłączenie sołectwa Bzianka. Powiedział: „Wojewoda Podkarpacki,  
w obszernym materiale, szczegółowo przedstawiła sytuację dotyczącą pozostałych 
sołectw, a także ewentualnego połączenia z Gminą Krasne. Wskazano wiele 
argumentów, które potwierdzają zasadność takich działań i pokazują, że gminy nie 
stracą na tym finansowo. Wojewoda Podkarpacki, przy podjęciu decyzji, wzięła pod 
uwagę negatywne stanowisko władz tamtych gmin. Niemniej jednak, pozytywna opinia 
w sprawie przyłączenia sołectwa Bzianka, zostanie przesłana do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji”. 
Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poprosił 
o informację dotyczącą uzasadnienia negatywnego zaopiniowania wniosku  
w sprawie połączenia z Gminą Krasne. 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – powiedział: „Opinia została 
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Sytuacja dotycząca połączenia z Gminą Krasne jest szczegółowa 
opisana. W opinii wskazana jest negatywna uchwała i w związku z tym możliwość 
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utraty bonusa, ale równocześnie jest wiele argumentów wskazujących na powiązania 
funkcjonalne, terenowe i komunikacyjne pomiędzy Rzeszowem a Gminą Krasne. 
Niemniej jednak, opinia dotycząca połączenia jest negatywna, brak jest zgody władz, 
również przeprowadzone konsultacje zakończyły się wynikiem negatywnym.  
W wydanej opinii jest również szereg przesłanek, które wskazują, że argumenty Miasta 
dążące do zmiany granic są zasadne”.  

2. Rada Miasta Rzeszowa przyjęła bez uwag:  
- Protokół Nr XX/1/2015 z sesji odbytej w dniu 22 grudnia 2015 r.  
- Protokół Nr XXIII/1/2016 z sesji odbytej w dniu 1 marca 2016 r. 

3. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, 
że dokonał sprostowania oczywistej omyłki: sprostowanie dotyczy uchwały  
Nr XXII/452/2016 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 26 stycznia 2016 r. w spawie 
przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa do roku 2025. Sprostowanie 
polega na uzupełnienia zapisu w uzasadnieniu uchwały, o zdanie: 
„Równocześnie niniejszy dokument nie stanowi strategii w rozumieniu ustawy 
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1649, z późn. zm.). 

4. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, 
że oświadczenia majątkowe za 2015 rok należy złożyć w Biurze Rady Miasta  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia br.  

5. Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, 
że następna sesja Rady Miasta odbędzie się w dniu 17 maja br.  

6. Pan Witold Walawender – Przewodniczący Komisji Kultury i Promocji Rady 
Miasta Rzeszowa – poinformował, że w dniu 29 kwietnia  
br. o godz. 11.00 w Rzeszowskim Domu Kultury Filia Słocina odbędzie się 
posiedzenie Komisji Kultury i Promocji. 

7. Pani Jolanta Kaźmierczak – Przewodnicząca Komisji Inwestycji  
i Pozyskiwania Funduszy Unijnych Rady Miasta Rzeszowa – poinformowała, 
że planowane jest wspólne posiedzenie Komisji Inwestycji i Pozyskiwania 
Funduszy Unijnych oraz Komisji Gospodarki Przestrzennej Rady Miasta 
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Rzeszowa, którego tematem będzie omówienie planów budowy południowych 
przepraw przez Wisłok i Zalew.  

8. Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – 
poprosił o szczegółową informację dotyczącą spotkania Prezydenta Miasta 
Rzeszowa z Wiceministrem Sprawiedliwości Patrykiem Jakim, które odbyło się 
w Ministerstwie Sprawiedliwości na początku kwietnia br.  

Oświadczenia i informacje stanowią załącznik nr 10 do protokołu.  
 
Ad. 4.  
Pani Barbara Chmura – Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rzeszowie – przedstawiła prezentację dotyczącą działalności Wojewódzkiej  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie. Prezentacja stanowi załącznik nr 11 do 
protokołu.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – złożył gratulacje  
i podziękowanie za dotychczasową pracę.  
 
Radni również złożyli gratulacje i wyrazy uznania dotyczące działalności 
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
 
Radny Pan Bogusław Sak – zaproponował, aby rozważyć możliwość organizowania 
wieczorów prozy i poezji przy fontannie multimedialnej.  
 
Radny Pan Waldemar Kotula – poprosił o informację dotyczącą sytuacji filii nr 11 przy  
ul. Dąbrowskiego 79a oraz o przedstawienie statystyk dotyczących czytelnictwa.  
 
Pani Barbara Chmura – Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rzeszowie – w odpowiedzi, wyjaśniła: „Budynek przy ul. Dąbrowskiego 79a jest 
punktem bibliotecznym. Istotnie, działa tam jeszcze filia nr 11, która jest przeniesiona na czas 
remontu filii Rzeszowskiego Domu Kultury na Osiedlu Przybyszówka. Remont będzie 
zakończony w tym roku i filia nr 11 powróci na swoje miejsce, natomiast przy ul. Dąbrowskiego 
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79a będzie działał punkt biblioteczny, który jest integralną częścią filii przy ul. Czackiego. 
Odnośnie statystyk dotyczących czytelnictwa – biblioteka obsługuje 39 933 czytelników (osoby 
aktywnie wypożyczające książki)”. 
 
Radna Pani Grażyna Szarama – poinformowała, że wszystkie placówki oświatowe 
dobrowolnie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach bibliotecznych 
organizowanych w filii Nr 6 na ul. Podwisłocze. W nawiązaniu do złożonej na 
wcześniejszej sesji Rady Miasta interpelacji zapytała, jakie działania może podjąć 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, by zbiory Ryszarda Zięby na stałe 
znalazły się w zasobach biblioteki? 
 
Pani Barbara Chmura – Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rzeszowie – w odpowiedzi, wyjaśniła: „Sytuacja dotycząca zbiorów śp. Ryszarda Zięby 
jest skomplikowana, gdyż z posiadanych przeze mnie informacji wynika, iż życzeniem Pana 
Zięby oraz jego rodziny było, by ta kolekcja była prezentowana w formie stałej wystawy. 
Obecnie, w bibliotece brak jest miejsca na odpowiednią prezentację tej kolekcji. Gdyby jednak 
zbiory znalazły się w naszej bibliotece, moglibyśmy je prezentować w formie zamiennych 
wystaw czasowych”. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zabierając głos w dyskusji, powiedziała: „Rada 
Osiedla Franciszka Kotuli oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa Projektant zwróciła się z wnioskiem 
o utworzenie filii biblioteki na terenie osiedla Franciszka Kotuli lub osiedla Przybyszówka. Na 
jakim etapie jest utworzenie filii na tym terenie?” 
 
Pani Barbara Chmura – Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Rzeszowie – poinformowała, że utworzenie filii na tym terenie planowane jest  
w przyszłym roku.  
 
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w uzupełnieniu 
powyższej wypowiedzi poinformował, że filia biblioteki będzie miała siedzibę  
w Domu Kultury na Osiedlu Przybyszówka.  
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Ad. 5.  
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej za 2015 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Następnie 
poinformował, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. pomocą finansową 
zostało objętych 128 rodzin zastępczych, w których było umieszczone 142 dzieci  
z terenu Miasta Rzeszowa oraz 20 rodzin zastępczych na podstawie umów zawartych 
z powiatami, w których umieszczonych było 25 dzieci z innych powiatów. 
Poinformował również, że Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza im. dr Henryka 
Hanasiewicza dysponuje 11 miejscami interwencyjnymi oraz 14 miejscami 
socjalizacyjnymi. Ponadto Dom dla Dzieci „MIESZKO” dysponuje 27 miejscami 
socjalizacyjnymi i 3 miejscami interwencyjnymi, natomiast Dom dla Dzieci 
„DOBRAWA” dysponuje 14 miejscami socjalizacyjnymi.  
 
Pan Sławomir Gołąb – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej za 2015 rok. 
 
Ad. 6.  
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił ocenę 
zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla gminy Miasto Rzeszów. Ocena zasobów 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 
Pan Sławomir Gołąb – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała przedstawiony materiał.  
 
Radna Pani Danuta Solarz – poprosiła o informację dotyczącą utworzenia ośrodka 
dla osób z otępieniami, w tym w chorobie Alzhaimera przy ul. Litewskiej  
2a w Rzeszowie.  
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Pan Jacek Gołubowicz – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Rzeszowie – poinformował, że obecnie trwają prace nad opracowaniem koncepcji 
architektoniczno – użytkowej ośrodka. Dodał, że działania dotyczące utworzenia 
ośrodka zostały podjęte w oparcie o przygotowaną diagnozę potrzeb w tym zakresie, 
a otwarcie ośrodka planowane jest w 2018 roku. Wszelkie działania związane  
z utworzeniem ośrodka, wymagają pozytywnej opinii wojewody, co do przyszłego 
finansowania. Prośba o wyrażenie opinii została skierowana do wojewody. 
Poinformował, że obecnie prowadzone są rozmowy z Wydziałem Polityki Społecznej 
Urzędu Wojewódzkiego, celem ustalenia ostatecznego kształtu funkcjonowania 
ośrodka.  
 
Ad. 7.  
Pan Stanisław Sienko – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił raport 
z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015, w części dotyczącej 
przeciwdziałania narkomanii. Raport stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Ponadto 
poinformował, że wysokość wydatków przeznaczonych na realizację działań  
w ramach programu, w części dotyczącej przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku, 
wyniosła 1 498 459,07 zł, z wpływów z tzw. korkowego, co stanowi 31,53 % wydatków 
na program.  
 
Pan Sławomir Gołąb – Przewodniczący Komisji Zdrowia, Rodziny i Pomocy 
Społecznej Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że Komisja pozytywnie 
zaopiniowała raport.  
 
Radny Pan Waldemar Kotula – poprosił o informację dotyczącą kontroli sprzedaży 
dopalaczy.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – poinformował, że prowadzone 
są regularne kontrole sklepów, w których prowadzona jest sprzedaż tzw. dopalaczy. 
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Zostały również przeprowadzone rozmowy m. in. z prokuraturą odnośnie sposobów 
likwidacji takich sklepów. Poinformował, że zostało wydane polecenie, by okolice 
sklepów prowadzących sprzedaż dopalaczy były pod stałą obserwacją Straży 
Miejskiej i Policji.   
 
Ad. 8.  
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
apelu o zlecenie opracowania dokumentacji technicznej modernizacji i przebudowy 
otwartych basenów Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (projekt uchwały, 
wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXV/15/2016 stanowi załącznik  
nr 15 do protokołu). Poinformowała, że w tej sprawie odbyło się wspólne posiedzenie 
Komisji Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych oraz Komisji Sportu  
i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Rady Miasta Rzeszowa, podczas 
którego wypracowano wspólne stanowisko, zgodne z treścią przedstawionego apelu.   
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Dążyłem do tego, by 
aquapark został wybudowany przez inwestora, a nie z pieniędzy podatników. Odnośnie 
basenów, chcielibyśmy przeznaczyć kwotę 5 mln zł na basen przy ul. Matuszczaka. Odnośnie 
pływalni otwartej, swoją funkcję dobrze spełnia kąpielisko przy ul. Kwiatkowskiego. Należy 
myśleć perspektywicznie i zlokalizować baseny na terenach, gdzie będzie możliwość 
pomieszczenia ludzi, jak i budowy parkingów przy basenie dla osób korzystających z basenów. 
Ponadto, przeznaczając środki na przebudowę basenów Rzeszowskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji, należy się zastanowić, z realizacji których inwestycji mamy zrezygnować”. 
 
Pan Waldemar Szumny – Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poparł 
zasadność przyjęcia przedstawionej uchwały. Zaproponował uzupełnienie projektu 
uchwały o inne inwestycje.  
 
Radny Pan Witold Walawender – powiedział, że mieszkańcy oczekują realizacji 
przebudowy otwartych basenów przy ul. Ks. Jałowego. Stwierdził, że kąpielisko przy 
ul. Kwiatkowskiego oraz basen przy ul. Matuszczaka spełniają inną rolę. Dodał, że na 
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posiedzeniach Komisji Sportu i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 
kilkakrotnie przedstawiano różne koncepcje przebudowy basenów ROSiR. Jego 
zdaniem, środki przeznaczone na realizację tej inwestycji, powinny być jak najszybciej 
wydatkowane.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zwrócił uwagę, że 
skoro w budżecie Miasta są zapisane środki na realizację inwestycji, to obowiązkiem 
Prezydenta Miasta jest realizacja tych zadań. Negatywnie odniósł się do propozycji 
radnego Pana Waldemara Szumnego, dotyczącej uzupełnienia projektu uchwały  
o inne inwestycje, z uwagi na brak adekwatnego zapisu w budżecie Miasta. Ponadto 
powiedział: „Mam wrażenie, że Pan Prezydent zmienia zdanie i uważa, że to przedsięwzięcie 
na tym terenie jest złym pomysłem. Jeżeli tak jest, to proszę Pana Prezydenta o złożenie 
wniosku o wykreślenie tej pozycji z budżetu, ale z odpowiednim uzasadnieniem, byśmy 
wiedzieli, jakie mamy zamiary, co do basenu”. 
 
Radny Pan Robert Homicki – zauważył, że obecny stan basenów wpływa na 
wizerunek Miasta.  
 
Radny Pan Robert Kultys – poprosił o przedstawienie koncepcji dotyczącej basenów 
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.  
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi wyjaśnił, że 
„obecnie koncepcja jest taka, by basen przy ul. Matuszczaka zmodernizować pod kątem funkcji 
wyczynowej i rekreacyjnej”. 
 
Pani Janina Filipek – Skarbnik Miasta Rzeszowa – powiedziała: „Rozpoczęcie danej 
inwestycji poprzedzone jest szczegółową analizą sytuacji. Mamy wiele zadań zapisanych  
w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, które nie mają zielonego światła, a którym do 
realizacji budżetu konieczne jest ustanowienie limitu zobowiązań. Jak Państwo wiecie, pokrycie 
naszych inwestycji w dużej części jest kredytem. Czy powinniśmy zaciągnąć kredyt  
w wysokości 25 mln zł na remont basenów, nie pozyskując żadnych środków zewnętrznych? 
Na tę chwilę nie mamy żadnego zabezpieczenia z ministerstwa, ani żadnego finansowania 
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unijnego na to zadanie. Z naszego punktu widzenia, wydanie 25 mln zł z kredytu, jest nie do 
końca gospodarne”.  
 
Radny pan Robert Kultys – powiedział: „Należy rozważyć dwie możliwości: albo 
skierować projekt uchwały do komisji i po przeanalizowaniu przez Pana Prezydenta  
i Panią Skarbnik zająć stanowisko, albo podjąć uchwałę w dniu dzisiejszym. Jeżeli dzisiaj mamy 
podjąć uchwałę, popieram propozycję radnego Pana Waldemara Szumnego i proponuję 
uzupełnić projekt uchwały o 4 inne inwestycje tj. połączenie drogowe ul. Rejtana i gen Maczka, 
połączenie drogowe ulic Wyspiańskiego i Hoffmanowej, dopracowanie zasad współpracy  
z partnerami: Samorządem Województwa Podkarpackiego i Klubem CWKS Resovia Rzeszów, 
przy powstaniu Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego oraz 
uzgodnienie zakresu budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego i wypracowanie 
odpowiednich porozumień dotyczących jego realizacji z operatorami przedsiębiorstw 
komunikacyjnych”. 
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi, 
stwierdziła: „Odnośnie połączenia ulic Rejtana i gen. Maczka, Miasto stara się i czeka na 
środki unijne, natomiast co do połączenia ulic Wyspiańskiego i Hoffmanowej, jest opracowana 
dokumentacja techniczna, a Biuro Rozwoju Miasta opracowuje szczegółowy plan miejscowy. 
Odnosząc się natomiast do uzgodnienia zakresu budowy Rzeszowskiego Centrum 
Komunikacyjnego, Miasto również opracowuje plany i koncepcje w tym zakresie.  
W tych wypadkach nie ma powodu, by mówić o przyspieszeniu inwestycji, a na ich realizację 
nie ma zarezerwowanych środków w budżecie”. 
 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – odnośnie 
budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego poinformował, że prowadzone 
są rozmowy z firmą Katharsis, która jest zainteresowana inwestowaniem na tym 
terenie.  
 
Radna Pani Danuta Solarz – wyraziła opinię, iż basen przy ul. Ks. Jałowego powinien 
zostać wyremontowany, z uwagi na to, iż takie potrzeby zgłaszają mieszkańcy Miasta.  
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Radny Pan Wiesław Buż – zwrócił uwagę, iż na omawianym projekcie uchwały brak 
jest podpisów Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz radcy prawnego. Przypomniał, że 
zgodnie z § 43 ust. 3 Statutu Miasta Rzeszowa: „Projekty uchwał wnoszone przez radnych, 
Komisje, mieszkańców oraz kluby radnych, winny być złożone Przewodniczącemu Rady, który 
– celem zaopiniowania – niezwłocznie kieruje je do stosownych komisji, Prezydenta i radcy 
prawnego, a jeśli uchwała może rodzić skutki finansowe, również do Skarbnika Miasta”. 
Ponadto powiedział: „Nie jestem zwolennikiem stanowisk, które nie były analizowane  
i przemyślane. W tym przypadku nie mamy do końca rozpoznanej sytuacji ekonomicznej,  
a w dalszym ciągu istnieje możliwość pozyskania środków unijnych. Nie chciałbym, abyśmy  
w dniu dzisiejszym przyjmowali apel, który może okazać się w najbliższym czasie 
bezprzedmiotowy. Wobec tych argumentów, zgłaszam wniosek o zdjęcie projektu uchwały  
z porządku obrad”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
projekt uchwały, zgodnie z zapisami Statutu Miasta, został skierowany do 
odpowiednich służb, jednak do dnia dzisiejszego nie wpłynęły żadne opinie w tej 
sprawie.  
 
Radny pan Robert Kultys – zaproponował, aby projekt uchwały, po uzupełnieniu 
zapisów odnośnie wymienionych wcześniej inwestycji, skierować do odpowiedniej 
komisji, celem wypracowania ostatecznego stanowiska.  
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – przypomniała, ze temat modernizacji basenów 
Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji był już przedmiotem obrad komisji  
i w związku z tym, brak jest podstaw, by komisje ponownie zajmowały się tą samą 
sprawą.  
 
Radny Pan Wiesław Buż – ponownie zabierając głos, powiedział: „Zgłaszam wniosek  
o zdjęcie projektu uchwały z porządku obrad, a po przegłosowaniu Przewodniczący Rady 
Miasta skieruje sprawę do odpowiednich komisji”. 
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Radny Pan Witold Walawender – zawnioskował, aby nie zdejmować projektu 
uchwały z porządku obrad.  
 
Przystąpiono do głosowania wniosku dotyczącego zdjęcia projektu uchwały  
z porządku obrad.  
Wniosek nie został przyjęty. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych,  
9 radnych głosowało przeciw, 6 radnych wstrzymała się od głosu.   
 
Radny pan Robert Kultys – zgłosił poprawki do omawianego projektu uchwały  
o treści:  
„§ 1 – Rada Miasta Rzeszowa zwraca się do Prezydenta Miasta Rzeszowa z apelem  
o przyspieszenie prac przygotowujących do realizacji ważne inwestycje w Rzeszowie:  

1) modernizację i przebudowę otwartych basenów Rzeszowskiego Ośrodka Sportu 
 i Rekreacji z zachowaniem funkcji otwartych basenów rekreacyjno – wypoczynkowych, 

2) połączenie drogowe ulic Rejtana i gen. Maczka, 
3) połączenie drogowe ulic Wyspiańskiego i Hoffmanowej, 
4) uzgodnienie zakresu budowy Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego  

i wypracowanie odpowiednich porozumień dotyczących jego realizacji z operatorami 
przedsiębiorstw komunikacyjnych, 

5) dopracowanie zasad współpracy z partnerami: Samorządem Województwa 
Podkarpackiego i Klubem CWKS Resovia Rzeszów, przy powstaniu Podkarpackiego 
Centrum Lekkoatletycznego przy ul. Wyspiańskiego”. 

Dodał, że tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie przyjęcia apelu o przyspieszenie 
prac nad ważnymi inwestycjami w Rzeszowie”. 
 
Pan Tadeusz Ferenc – Prezydent Miasta Rzeszowa – powiedział: „Składający te wnioski 
nie ma szczegółowej wiedzy na poszczególne tematy. Czy wie o tym, że wojsko udostępni teren 
przy ul. Hoffmanowej, by budować połączenie z ul. Wyspiańskiego? Informuję Państwa, że nie 
ma szans, by wejść w teren będący własnością wojska przy ul. Hoffmanowej. Czy radny ma 
wiedzę, czy posiadamy działkę, na której można wybudować halę dla Resovii? Miasto dołoży  
8 mln zł do hali budowanej przez Resovię. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że będzie 
budowana tylko jedna hala dla lekkoatletów”. 
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Radny pan Robert Kultys – podkreślił, że przedstawiona uchwała ma na celu jedynie 
przyspieszenie prac przygotowujących ważne inwestycje, bez wskazywania ram 
czasowych, kolejności ich realizacji, czy też wskazywania źródeł ich finansowania.  
 
Przystąpiono do głosowania poprawki do projektu uchwały, zgłoszonej przez 
radnego Pana Robert Kultysa.  

Rada Miasta Rzeszowa przyjęła zgłoszoną poprawkę 12 głosami „za”, przy  
6 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.  
 
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały, wraz z poprawką.  
 Uchwała w sprawie przyjęcia apelu o przyspieszenie prac nad ważnymi 
inwestycjami w Rzeszowie została przyjęta 14 głosami „za”, przy 8 głosach 
przeciwnych.  
 
Ad. 9.  
Pani Aleksandra Wąsowicz – Duch – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej  
w Rzeszowie – przedstawiła informację dotyczącą realizacji zadań w ramach 
Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Poinformowała, że w 2015 roku,  
w ramach budżetu obywatelskiego Zarząd Zieleni Miejskiej wykonał 2 zadania  
tj. zagospodarowanie terenów zieleni na Osiedlu Krakowska – Południe oraz budowa 
Parku Papieskiego. Kwota przeznaczona na realizację pierwszego zadania to 
611 809,92 zł. W ramach tego zadania zrealizowano: boisko uniwersalne  
z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 44x24 m, wraz z dwoma bramkami, boisko do 
siatkówki z nawierzchnią trawiastą o wymiarach 18x9 m, wraz z kompletem do piłki 
siatkowej, nawierzchnię utwardzoną poliuretanową o wymiarach 15x12 m, wraz ze 
ścianką do odbijania oraz koszem do koszykówki. Ponadto ogrodzono cały teren 
sportowy. Jest to ogrodzenie o długości 127 m. Poza tym wykonano plac wejściowy 
wraz z trejażami i siedziskiem w formie gabionów od strony ul. Zbyszewskiego, 
wykonano plac z poidełkiem przy placu zabaw, alejki z kostki brukowej o powierzchni 
772 m², ustawiono 27 sztuk ławek oraz wykonano specjalne ławki z gabionów, 
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ustawione przed boiskiem w ilości 26 sztuk. Teren oświetlono 5 latarniami, ustawiono 
również elementy małej architektury tj. kosze na śmieci – 12 sztuk, oraz stojaki na 
rowery. Teren został ukształtowany oraz założono na nim trawnik na powierzchni 
prawie 5 000 m². Drugie zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego to 
budowa Parku Papieskiego. W ramach tego zadania zbudowana została fontanna, 
która została wyłożona kamieniem ozdobnym – serycytem i zajmuje  
800 m². Wykonano również maszynownię oraz całą instalację obsługującą fontanny. 
Wykonano 5 mostków nad fontanną, scenę amfiteatralną, do której wykonano 
przyłącz elektroenergetyczny. Teren został oświetlony 15 sztukami latarni wysokich, 
a 11 sztuk latarni niskich zamontowano przy fontannie. Na terenie parku wykonano 
1241 m² kostki brukowej w formie alejek, ustawiono małą architekturę – ławeczki oraz 
kosze na śmieci. Wykonano również nasadzenia w ilości 335 sztuk drzewek 
liściastych, 42 sztuki drzew iglastych, 3348 sztuk krzewów liściastych, 679 sztuk 
krzewów iglastych, ok. 2300 sztuk bylin, ok. 1000 sztuk traw ozdobnych oraz  
3800 sztuk roślin cebulowych. Na terenie parku założono ok. 4 000 m² trawnika oraz 
zamontowano ponad 3300 m.b. obrzeża trawnikowego. Inwestycja została 
zrealizowana za kwotę 4 284 671,10 zł.  
 
Pani Renata Żukowska – Dyrektor Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa – 
przedstawiła informację dotyczącą realizacji zadań w ramach Rzeszowskiego Budżetu 
Obywatelskiego na 2015 rok. Poinformowała, że w 2015 roku, w ramach budżetu 
obywatelskiego w Wydziale Zdrowia zrealizowano 2 zadania tj. „Pakiet edukacyjno – 
zdrowotny dla emerytów i rencistów” oraz „Specjalistyczna pomoc dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi”. Kwota przeznaczona na 
realizację pierwszego zadania to 50 000 zł. W ramach tego zadania zrealizowano 
działania edukacyjno – zdrowotne, 2 – dniowy wyjazd do Warszawy dla 50 osób oraz 
wyjazd do Wrocławia dla 100 osób. Ponadto, dla 50 seniorów zorganizowano panel 
edukacyjno – zdrowotny z zakresu technologii informatycznej, fizjoterapii, jogi, 
psychoterapii, funkcjonowania osób starszych i prawa oraz zorganizowano spotkania 
z lekarzem, rehabilitantem i internistą. Kwota przeznaczona na realizację drugiego 
zadania to 120 000 zł dla 300 dzieci. W ramach tego zadania zorganizowano terapię 
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pedagogiczną dla podopiecznych Domu Hospicyjnego, zajęcia specjalistyczne  
w gabinetach przedszkolnych z logopedą, zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, 
indywidualne zajęcia terapeutyczne na basenie oraz warsztaty wychowawcze „Szkoła 
dla Rodziców”.  
 
Pani Aneta Radaczyńska – Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu 
Miasta Rzeszowa – przedstawiła informację dotyczącą realizacji zadań w ramach 
Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2015 rok. Poinformowała, że w 2015 roku, 
w ramach budżetu obywatelskiego w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki 
zrealizowano 2 zadania tj. „Koncert "Jednego Serca Jednego Ducha" w parku na 
Baranówce” oraz „Spotkania z fotografią - warsztaty, plenery, prelekcje fotograficzne. 
Praca w ciemni fotograficznej”. Kwota przeznaczona na realizację pierwszego zadania 
to 90 000 zł. Koncert odbył się w dniu 4 czerwca 2015 r. Zgodnie z założeniami spełnił 
funkcję edukacyjną, promującą wartościowe spędzanie czasu dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. W koncercie wzięło udział ponad 30 000 osób. Podczas koncertu, oprócz 
prezentacji różnych form i gatunków muzycznych, odbyła się po raz pierwszy 
recytacja wierszy patriotycznych w wykonaniu aktora Dariusza Kowalskiego. Kwota 
przeznaczona na realizację drugiego zadania to 34 000 zł. W ramach tego projektu 
przeprowadzono warsztaty i prelekcje, których głównym celem było zwiększenie 
świadomości fotograficznej i artystycznej wśród mieszkańców miasta. W ramach 
projektu odbył się również cykl spotkań „Zapraszamy do portretu…” atelier 
fotograficzne Rzeszowskiego Stowarzyszenia Fotograficznego oraz 5 spotkań 
mieszkańców ze studyjną fotografia portretową. Efekty spotkań z cyklu „Zapraszamy 
do portretu…” można było oglądać podczas wernisażu wystawy fotografii „Spójrz mi 
w oczy”, który odbył w się 18 września 2015 r. w Galerii Nierzeczywistej. Ponadto,  
w ramach projektu zorganizowano warsztaty fotograficzne pod nazwą „Śladami 
Marka Czarnoty – rzeszowskie zabytki w obiektywie”.  
 
Ad. 10.  
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
przebieg procedury obowiązującej podczas opracowywania i uchwalania 



28  

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Poinformowała, że 
procedura zmierzająca do uchwalenia planu została zawarta w ustawie o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, której tekst został opublikowany w Dzienniku 
Ustaw z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. Ustawa zawiera poszczególne etapy, które 
zapewniają udział mieszkańców w procedurze opracowywania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. Po podjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzenia planu miejscowego obowiązkiem jest ogłoszenie w prasie miejscowej  
o zasięgu ogólnogminnym oraz obwieszczenie na urzędowych tablicach ogłoszeń,  
a także w sposób zwyczajowo przyjęty. W naszym mieście takie tablice znajdują się   
w Ratuszu, w Wydziale Architektury, w Wydziale Organizacyjno –
Administracyjnym, w Wydziale Ochrony Środowiska, w Biurze Rady Miasta oraz  
w siedzibie Biura Rozwoju Miasta. Sposób zwyczajowo przyjęty oznacza 
zamieszczenie ogłoszenia o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu miejscowego, w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również 
przekazanie kilku egzemplarzy tego ogłoszenia Przewodniczącemu Rady Osiedla, na 
terenie którego plan jest opracowywany. Ogłoszenie jest przekazywane również do 
Biura Rady Miasta. W ogłoszeniu jest podana zarówno forma, jak i miejsce składania 
wniosków do danego planu. Równocześnie zawiadamia się instytucje i organy 
właściwe do uzgadniania i opiniowania planu. Wnioski do planu może złożyć każdy. 
Wnioski są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta, poprzez analizę możliwości ich 
uwzględnienia lub nieuwzględnienia. Następnie opracowany projekt jest uzgadniany 
i opiniowany przez Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną. Kolejny etap 
to wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego, o czym powiadamia się, na co 
najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia. W ogłoszeniu podane są terminy i sposób 
składania uwag do projektu planu oraz termin organizowanej w tym czasie dyskusji 
publicznej. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego 
wglądu. Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta w formie zarządzenia. Po 
podjęciu uchwały przez Radę Miasta, Prezydent Miasta przedstawia uchwałę 
wojewodzie, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych, w celu 
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oceny ich zgodności z przepisami prawnymi. Następnie, po ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym, uchwała staje się prawem powszechnie obowiązującym.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – poinformował, że 
punkt został umieszczony w porządku obrad sesji, w związku z pismem 
Stowarzyszenia „EKO – Baranówka 2012”, w którym wnioskodawcy wskazują na zbyt 
mały udział mieszkańców w procedurze opracowywania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz postulują, aby poprawić skuteczność 
komunikowania się z mieszkańcami w trakcie procesu opracowywania  
i uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego. Pismo Stowarzyszenia 
„EKO Baranówka 2012” stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Dodał, że ma nadzieję, 
iż Miasto dołoży starań, by postulaty mieszkańców zawarte w niniejszym piśmie 
udało się zrealizować.  
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – wyjaśniła, że 
procedura dopuszcza możliwość publikacji na stronach internetowych jedynie 
projektów studium, bez możliwości publikacji projektów planów.  
 
Radna Pani Jolanta Kaźmierczak – zapytała, czy wzorem Miasta Kielce, byłaby 
możliwość umieszczania, wraz z informacją o przystąpieniu do sporządzenia planu, 
mapy wskazującej obszar, którego plan dotyczy? 
 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – wyjaśniła: 
„Obwieszczenie jest przygotowywane zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu. 
Rozwiązanie, o którym mówi pani radna, generuje dodatkowe koszty”. 
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – poparł propozycje zawarte w piśmie 
Stowarzyszenia „EKO Baranówka 2012”. Poprosił, aby obwieszczenia były bardziej 
czytelne.  
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Obrady prowadził Pan Konrad Fijołek – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
Rzeszowa.  
 
Ad. 11. 
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 42/2/2016 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 17 do 
protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 42/2/2016 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa została przyjęta jednogłośnie (16 głosami „za”). 
 
Ad. 12.  
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 43/3/2016 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 18 do 
protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany Nr 43/3/2016 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
Rzeszowa została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 
 
Ad. 13.  
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 281/4/2016 pomiędzy ulicami 
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Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
stanowi załącznik nr 19 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 281/4/2016 pomiędzy ulicami 
Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie została przyjęta 18 głosami „za”, przy  
1 głosie wstrzymującym.  
 
Ad. 14.  
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Nr 264/1/2015 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004 – część 1 „Drabinianka – Zagrody 
– Południe” w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik 
nr 20 do protokołu). 
Następnie poinformowała, że do projektu zmiany planu, w wyznaczonym terminie, 
wpłynęła jedna uwaga. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Rzeszowa rozpatrzono 
uwagę wniesioną do projektu planu, nie uwzględniając jej.  Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag stanowi załącznik nr 4 do projektu uchwały. Ponadto 
poinformowała, że inwestor wnioskował o usunięcie ustalenia § 18 ust. 2 pkt 3 MPZP 
Nr 83/13/2004 – część I „Drabinianka – Zagrody – Południe” – „obrzeża naziemnych 
parkingów samochodów osobowych towarzyszących usługom, a także powierzchni pomiędzy 
grupami miejsc parkingowych liczącymi więcej niż 5 stanowisk wydzielonymi na tych 
parkingach zagospodarować pod zieleń urządzoną”. Opinia Miejskiej Komisji 
Urbanistyczno – Architektonicznej jednogłośnie zanegowała tak daleko idące 
ustępstwa i wskazywała konieczność utrzymania zapisu dotyczącego realizacji zieleni 
towarzyszącej miejscom parkingowym. Poinformowała również, że „w międzyczasie 
inwestor, z uwagi na konieczność przebudowy towarzyszącego parkingu, dokonał próbnego 
rozdzielenia miejsc parkingowych i obramowania zielenią i okazało się, że na działce uda się 
zmieścić 87 miejsc parkingowych, a to pozwoli zrealizować zamierzoną inwestycję”. 
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Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zaproponował, do 
rozważenia, aby „przy uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
obejmujących parkingi, szczególnie te wielkopowierzchniowe, nakłonić inwestorów, by 
rozdzielali miejsca parkingowe obszarami zieleni”.   
  
Przystąpiono do głosowania:  
  Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany Nr 264/1/2015 Miejscowego Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004 – część 1 „Drabinianka – Zagrody 
– Południe” w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 
 
Ustalono, że punkt 15 – Informacja Prezydenta Miasta Rzeszowa o wykonaniu 
uchwały Nr LIII/987/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie stanowienia kierunków 
działania Prezydenta Miasta w zakresie ustalenia sposobu zagospodarowania 
terenów przy ul. Zielonej, zostanie rozpatrzony w dalszej kolejności.  
 
Ad. 16. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach 
publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych 
oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty 
dodatkowej i sposobu ich poboru (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 
załącznik nr 21 do protokołu). 
 
Radna Pani Danuta Solarz – stwierdziła, że nie ma potrzeby wprowadzania 
abonamentów zwykłych ze stawką preferencyjną dla pojazdów o napędzie wyłącznie 
elektrycznym.  
 
Radny Pan Robert Homicki – wyraził opinię, iż propozycja dotycząca wprowadzenia 
abonamentów zwykłych ze stawką preferencyjną dla pojazdów o napędzie wyłącznie 
elektrycznym jest dobrym pomysłem, który promuje ekologię. Zaproponował, do 
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rozważenia, możliwość jazdy samochodami elektrycznymi po buspasach, bez 
względu na liczbę pasażerów. 
 
Przystąpiono do głosowania:  
  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach 
publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów 
samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, 
wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru została przyjęta 13 głosami 
„za”, przy 2 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących.  
 
Ad. 15.  
Pani Anna Raińczuk – Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa – przedstawiła 
informację o wykonaniu uchwały Nr LIII/987/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
stanowienia kierunków działania Prezydenta Miasta w zakresie ustalenia sposobu 
zagospodarowania terenów przy ul. Zielonej, w części dotyczącej przystąpienia do 
uchwalenia planu miejscowego. Powiedziała: „Została podjęta uchwała  
o przystąpieniu do opracowania planu pomiędzy ul. Zieloną i Graniczną. Rozpoczęto prace nad 
projektem planu, na terenie będącym własnością Miasta, mimo wniosków z urzędu, 
sprzecznych z kierunkami określonymi w studium. Przystąpiono do zmiany studium, która 
została doprowadzona do etapu wyłożenia. Do zmiany studium złożono ponad 1000 uwag  
i protestów, które są w trakcie analizowania. Równocześnie, są decyzje z urzędu o realizacji 
budynku komunalnego, który wymaga uwzględnienia, jest również wniosek dotyczący żłobka; 
jest również uchwała Rady Miasta o wyrażeniu zgody na sprzedaż tego terenu. W związku  
z tym, z pewnością zostaną złożone wnioski, które będą musiały zostać uwzględnione i wówczas 
powrócimy do kontynuacji tych opracowań. Były również wnioski, które zmierzały do 
uchylenia uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania planu miejscowego, chociażby ze 
względu na to, że ten teren znajduje się wśród terenów zurbanizowanych i są podstawy, by 
realizacja odbywała się na bazie decyzji o warunkach zabudowy”. 
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zapytał, „czy w związku 
z podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych  
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w Rzeszowie w rejonie ulic Granicznej i Zielonej, został ogłoszony przetarg i czy wiadomo  
o ewentualnym zainteresowaniu inwestora w dalszym ciągu tym terenem?” 
 
Pan Grzegorz Tarnowski – Dyrektor Bura Gospodarki Mieniem Miasta Rzeszowa – 
wyjaśnił: „Została przygotowana procedura przetargowa. Teren przeznaczony do zbycia ma 
powierzchnię 1,5 ha, zgodnie z uchwałą Rady Miasta. Jest opublikowany wykaz i ogłoszenie  
o przetargu, który planowany jest na dzień 17 czerwca br.”. 
 
Ad. 17. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach 
Litewskiej, Koło, Piaskowej, Strażackiej, Skrajnej, Gabrieli Zapolskiej  
i al. gen. Sikorskiego w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, 
przedstawiony na druku nr XXV/1/2016 stanowi załącznik nr 22 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy 
ulicach Litewskiej, Koło, Piaskowej, Strażackiej, Skrajnej, Gabrieli Zapolskiej  
i al. gen. Sikorskiego w Rzeszowie została przyjęta jednogłośnie (17 głosami „za”). 
 
Ad. 18.  
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach: 
Bardowskiego, Ciepłowniczej, Łukasiewicza, Słowackiego, Hetmańskiej, 
Cieplińskiego, ks. Józefa Sondeja i Placu Wolności (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 23 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy 
ulicach: Bardowskiego, Ciepłowniczej, Łukasiewicza, Słowackiego, Hetmańskiej, 
Cieplińskiego, ks. Józefa Sondeja i Placu Wolności została przyjęta jednogłośnie  
(17 głosami „za”). 
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Ad. 19. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości położonych w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 24 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości położonych w Rzeszowie została przyjęta 
jednogłośnie (21 głosami „za”). 
 
Ad. 20. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości 
niezabudowanej, położonej przy ul. Architektów w Rzeszowie, na rzecz Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, wraz z udzieleniem 
bonifikaty od ceny sprzedaży (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, stanowi 
załącznik nr 25 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości 
niezabudowanej, położonej przy ul. Architektów w Rzeszowie, na rzecz Parafii 
Rzymskokatolickiej p.w. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Rzeszowie, wraz  
z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży została przyjęta 17 głosami „za”, przy 
2 głosach wstrzymujących.  
 
Ad. 21.  
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  
ul. Kowalskiej (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku  
nr XXV/2/2016 stanowi załącznik nr 26 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości przy  
ul. Kowalskiej została przyjęta jednogłośnie (21 głosami „za”). 
 
Ad. 22.  
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas 
oznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy (projekt uchwały, 
wraz z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 27 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na czas 
oznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy została przyjęta 
jednogłośnie (20 głosami „za”). 
 
Ad. 23.  
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen 
miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług dostawy 
wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną 
Spółka z o.o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146 (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXV/4/2016 stanowi załącznik nr 28 do 
protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania: 
 Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych ścieków i do cen 
miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług 
dostawy wody i odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę 
Komunalną Spółka z o.o. w Boguchwale, ul. Tkaczowa 146 została przyjęta  
18 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.  
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Ad. 24.  
Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia w wymiarze 50 % z aktualnie 
obowiązujących kwot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXV/12/2016 stanowi załącznik  
nr 29 do protokołu). Następnie powiedział: „W związku z argumentami przedstawionymi 
na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, proponujemy wprowadzić autopoprawkę  
o treści: „w sprawie przyjęcia apelu do Prezydenta Miasta Rzeszowa, w którym Rada Miasta 
Rzeszowa wyraża wolę wprowadzenia rozwiązań pozwalających obniżyć o 50 % koszty 
gospodarowania odpadami komunalnymi dla rodzin wielodzietnych. Rada Miasta wyraża 
przekonanie o realizacji wyżej wskazanych rozwiązań, po zakończeniu najbliższej procedury 
przetargowej i wyłonieniu wykonawcy odpowiedzialnego za świadczenie usług odbioru  
i gospodarowania odpadami komunalnymi”.  
 
Radny Pan Bogusław Sak – w nawiązaniu do zgłoszonej autopoprawki, wyraził 
opinię, iż ulgą powinny zostać objęte również inne grupy społeczne np. emeryci  
i renciści.  
 
Radny Pan Waldemar Wywrocki – zapytał, czym może skutkować podjęcie uchwały 
dla osób, które nie byłyby objęte ulgą? Przypomniał, że rodziny wielodzietne będą 
korzystać ze wsparcia, w ramach Programu „Rodzina 500 plus”. 
 
Radny Pan Robert Homicki – poprosił o informację dotyczącą kosztów związanych  
z wprowadzeniem ewentualnej ulgi za rodzin wielodzietnych. W związku z zapisem 
w § 1 projektu uchwały, poprosił o wyjaśnienie, „czy z opłat będą zwolnieni również 
właściciele nieruchomości, którzy np. wynajmują lokal rodzinie wielodzietnej? Czy 
wnioskodawca miał na myśli rodziny, czy również właścicieli nieruchomości?” Podkreślił, że 
warto wspierać rodziny, jednak przedstawiony projekt uchwały jest niedopracowany. 
Zaproponował skierowanie projektu uchwały do komisji; stwierdził, że w innym 
przypadku, będzie głosował przeciwko podjęciu uchwały.  
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Pan Marcin Fijołek – Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość – 
wyjaśnił, że zapis w projekcie uchwały, dotyczący rodzin wielodzietnych, wynika  
z zapisów ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.  
 
Radny Pan Wiesław Buż – zabierając głos w dyskusji, powiedział: „Na posiedzeniu 
Komisji Gospodarki Komunalnej zwracaliśmy się do wnioskodawców, by podczas dzisiejszej 
sesji nie procedować w tym temacie i wskazywaliśmy, że należy dopracować przedstawiony 
projekt uchwały. Proponuję skierować projekt uchwały do komisji, celem dopracowania”.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – powiedział: „Z powodu 
zgłoszonej autopoprawki, treść uchwały została radykalnie zmieniona, bo teraz jest to apel,  
a nie stanowisko, czy decyzja. Proponuję zakończyć dyskusję, a jeżeli jest potrzeba przyjęcia 
takiego apelu, to można to zrobić po dopracowaniu projektu uchwały. Poza tym, dobry czas na 
zgłaszanie tego typu postulatów, będzie po rozstrzygnięciu przetargu. Zgłaszam wniosek  
o zamknięcie dyskusji”.  
 
Radny Pan Jerzy Jęczmienionka – stwierdził, że przedstawiony projekt uchwały jest 
uzasadniony i uwzględnia oczekiwania mieszkańców. Poinformował, że  
z przeprowadzonej analizy wynika, iż koszt wprowadzenia ulgi wyniesie  
ok. 40 – 50 tys. zł w skali roku. Dodał, że podjęcie uchwały przez Radę Miasta będzie 
stanowiło dla rodzin wielodzietnych, nie tylko realne wsparcie o charakterze 
materialnym, ale stanie się istotnym elementem promocji modelu dużej rodziny.  
 
Pan Sławomir Krygowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Rzeszowa – odnosząc się do powyższych wypowiedzi, poinformował: „System 
gospodarowania odpadami komunalnymi, funkcjonujący w Rzeszowie, jest systemem 
prorodzinnym. Ponadto, istnieje możliwość umorzenia, odroczenia czy rozłożenia płatności na 
raty. Każdy przypadek, gdy kogoś nie stać na opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jest przez Prezydenta Miasta rozpatrywany indywidualnie”.  
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Przystąpiono do głosowania:  
  Uchwała w sprawie zwolnienia w wymiarze 50 % z aktualnie 
obowiązujących kwot opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zamieszkiwanych przez rodziny wielodzietne nie została 
podjęta. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 10 radnych głosowało przeciw, 
2 radnych wstrzymało się od głosu.  
 
Obrady prowadził Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa. 
 
Ad. 25. 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXV/10/2016 stanowi 
załącznik nr 30 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Rzeszowie została 
przyjęta jednogłośnie (13 głosami „za”). 
 
Ad. 26. 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych 
powiatowych (projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku  
nr XXV/5/2016 stanowi załącznik nr 31 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg publicznych 
powiatowych została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 
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Ad. 27. 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie pozbawienia odcinków ulic Rzecha i Ciepłowniczej  
w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej i zaliczenia ich do kategorii dróg 
publicznych gminnych (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na 
druku nr XXV/6/2016 stanowi załącznik nr 32 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
 Uchwała w sprawie pozbawienia odcinków ulic Rzecha i Ciepłowniczej  
w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej i zaliczenia ich do kategorii 
dróg publicznych gminnych została przyjęta jednogłośnie (15 głosami „za”). 
 
Ad. 28.  
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata  
2011 – 2032 (projekt uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku  
nr XXV/8/2016 stanowi załącznik nr 33 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
 Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu usuwania 
azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Miasto Rzeszów na lata  
2011 – 2032 została przyjęta jednogłośnie (13 głosami „za”). 
 
Ad. 29. 
Pan Andrzej Gutkowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – przedstawił 
projekt uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody w Rzeszowie (projekt uchwały, 
wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXV/9/2016 stanowi załącznik  
nr 34 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
 Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby 
ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody w Rzeszowie została przyjęta 
jednogłośnie (14 głosami „za”). 
 
Ad. 30. 
Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Oświaty, 
Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Rzeszowie (projekt 
uchwały, wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXV/11/2016 stanowi 
załącznik nr 35 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
 Uchwała w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych  
w Rzeszowie została przyjęta 12 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących.  
 
Ad. 31. 
Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Oświaty, 
Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Rzeszowie (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXV/14/2016 stanowi załącznik  
nr 36 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
 Uchwała w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 2 w Rzeszowie została 
przyjęta 13 głosami „za”, przy 1 głosie wstrzymującym.  
 
Ad. 32. 
Pan Henryk Wolicki – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Rzeszowa ds. Oświaty, 
Opieki Społecznej i Osób Niepełnosprawnych – przedstawił projekt uchwały  
w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „KIKS: Kompetencje 
– Innowacyjność – Kreatywność – Sukces” w ramach: Regionalnego Programu 
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Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (projekt uchwały, 
wraz z uzasadnieniem, przedstawiony na druku nr XXV/7/2016 stanowi załącznik  
nr 37 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
 Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu  
pn.: „KIKS: Kompetencje – Innowacyjność – Kreatywność – Sukces” w ramach: 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata  
2014 – 2020 została przyjęta jednogłośnie (14 głosami „za”). 
 
Ad. 33. 
Pan Wiesław Buż – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa – 
przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi (projekt uchwały, wraz  
z uzasadnieniem, stanowi załącznik nr 38 do protokołu). 
 
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi została przyjęta 15 głosami „za”, przy 
1 głosie wstrzymującym.  
 
Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – zarządził głosowanie 
nad wprowadzeniem do porządku obrad, zgodnie z propozycją Prezydenta Miasta 
Rzeszowa, projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego incydentu 
znieważenia na tle rasowym.  
 
Przystąpiono do głosowania: 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie (18 głosami „za”). 
 
Pan Marcin Stopa – Sekretarz Miasta Rzeszowa – odczytał projekt uchwały  
w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego incydentu znieważenia na tle rasowym 
(projekt uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu). 
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Wobec braku zgłoszeń do dyskusji, przystąpiono do głosowania:  
 Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego incydentu 
znieważenia na tle rasowym została przyjęta jednogłośnie (18 głosami „za”). 
 
Ad. 34.  
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Homicki – złożył pisemnie zapytanie o treści:  

„Czy na Osiedlu Drabinianka (12 tys. mieszkańców) jest zarezerwowany teren pod 
budowę szkoły, osiedlowego domu kultury i boiska sportowego?” 
 
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Homicki – złożył pisemnie interpelację  
o treści:  

„Proszę o przeprowadzenie negocjacji z właścicielem parkingu na ul. Fredry, odnośnie 
możliwości bezpłatnego parkowania przez pierwsze 2 godz. dla osób niepełnosprawnych”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Robert Homicki – złożył pisemnie interpelację  
o treści:  

„Proszę o rozważenie możliwości jazdy samochodami elektrycznymi po buspasach, bez 
ograniczenia ilości pasażerów”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Sławomir Gołąb – złożył pisemnie interpelację  
o treści:  

„W związku z budową, w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego, boiska 
sportowego przy ulicy Skrajnej, proszę o rozpatrzenie możliwości skoordynowania prac 
inwestycyjnych budowy boiska z realizacją chodnika dla pieszych wzdłuż boiska sportowego. 
Wykonanie chodnika jest niezbędne dla zabezpieczenia drogi do szkoły dzieci z Osiedla 
Staromieście Ogrody”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Wywrocki – złożył pisemnie interpelację  
o treści: 
„Szanowny Panie Prezydencie, w związku z tym, że w dalszym ciągu na ul. Baldachówka, po 
jej prawej stronie parkują auta (w czasie weekendów oraz po godz. 17.00 w dni powszednie), 
zwracam się z wnioskiem o ustawienie na początku tej ulicy znaku zakazu postoju  
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i zatrzymywania się. To chyba jedyny możliwy sposób zwrócenia uwagi kierowcom na zakaz 
parkowania w tym miejscu”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Wywrocki – złożył pisemnie interpelację  
o treści:  

„Szanowny Panie Prezydencie, w związku z pismem mieszkańców ul. Szewskiej oraz 
akceptacją Rady Osiedla Staroniwa, uprzejmie proszę o realizację dojazdu z ul. Strzelniczej do 
ul. Szewskiej, poprzez działkę miejską nr 231/34 obr. 214 (pismo mieszkańców w załączeniu)”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Wywrocki – złożył pisemnie interpelację  
o treści:  

„Zwracam się z wnioskiem o utwardzenie dojścia do mostku na potoku Mikośka w ciągu  
ul. Rzemieślniczej. Jest to jedyne dojście do przystanków MPK na ul. Staroniwskiej. Teren 
należy do Gminy Miasto Rzeszów”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Wywrocki – złożył pisemnie interpelację  
o treści:  

„Szanowny Panie Prezydencie, w załączeniu przedstawiam pismo od mieszkańców ul. 
Truskawkowej. W związku z obawami mieszkańców, proszę o wyjaśnienie sprawy”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Bogusłąw Sak – złożył pisemnie interpelację  
o treści:  

„Zwracam się z prośbą o przeprowadzenie remontu parkingu przy ZOZ Nr 2. Stan 
parkingu jest bardzo zły – podczas opadów stoi woda. Źle świadczy to o dbałości  
i bezpieczeństwie użytkowników z naszej strony. ZOZ Nr 2 wykonał remont na swojej 
nieruchomości”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Stanisław Ząbek – złożył pisemnie interpelację  
o treści: 

„Szanowny Panie Prezydencie, uprzejmie proszę o wydanie stosownych poleceń w celu 
oznakowania ul. K. K. Wojtyły i ul. Miłej znakami ostrzegającymi przed przebiegającymi 
zwierzętami. Powyższe uzasadniam występującymi zagrożeniami z ww. tytułu”. 
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Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Kotula – złożył pisemnie interpelację  
o treści: 

„Proszę o dokładne rozpisanie, co zostało zrealizowane w inwestycji ResMAN 2 (etap 
drugi). Jaka była kwota całkowita inwestycji? Jaka była kwota na stricte inwestycje  
w technologii WiMAX? Jaka była kwota na oprogramowanie dla szkół, które zostało 
zrealizowane w ramach inwestycji ResMAN 2? Czy szkoły wykorzystują Internet ResMAN?” 
 
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Waldemar Kotula – złożył pisemnie interpelację  
o treści: 

„Proszę o informację dotyczącą sytuacji związanej z naborem do przedszkoli. Proszę  
o informację, dla ilu dzieci zabrakło miejsca oraz ile dodatkowych oddziałów zostało 
utworzonych?” 
 
Radna Miasta Rzeszowa – Pani Grażyna Szarama – złożyła pisemnie interpelację  
o treści: 

„Media podają, że 2289 sześciolatków zostanie w I klasach. Proszę o podanie liczby 
sześciolatków w poszczególnych rzeszowskich szkołach podstawowych, również tych  
w zespołach. Czy ta sytuacja ma przełożenie na ruch służbowy nauczycieli i innych 
pracowników szkoły (trwający do 30 maja)?” 
 
Radna Miasta Rzeszowa – Pani Grażyna Szarama – złożyła pisemnie interpelację  
o treści: 

„W związku z tym, że w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły 
wchodzi trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę, proszę o podanie, na jakich 
zasadach powoływani są ci przedstawiciele. Czy ci sami przedstawiciele wchodzą w skład każdej 
komisji konkursowej?” 
 
Radna Miasta Rzeszowa – Pani Grażyna Szarama – złożyła pisemnie interpelację  
o treści: 

„Do Rady Miasta Rzeszowa zwrócili się mieszkańcy ulic: Gościnnej, Makuszyńskiego 
z prośbą o przyznanie środków finansowych, jeszcze w roku bieżącym, tj. 2016, na realizację 
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inwestycji: „Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ul. Makuszyńskiego  
i ul. Gościnnej w Rzeszowie, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Odprowadzenie wód 
opadowych z terenów w rejonie ulic Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, 
Podmiejskiej i Koło w Rzeszowie”, na wymienionych wg pisma z dnia 20 kwietnia  
2016 r. działkach o poszczególnych numerach, przy czym podane działki położone są na terenie 
trzech osiedli rzeszowskich: Białej, Budziwoja oraz części Drabinianki (przyłączonej do miasta  
w 1977 r.), na które Prezydent Miasta wydał decyzję o pozwoleniu na budowę 
 znak: AR.6740.177.2014.IK62 z dnia 24.02.2015 r. Niniejsza decyzja jest prawomocna. 
Powyższe zadanie jest konieczną i pilną potrzebą, ponieważ postępująca intensyfikacja 
zabudowy na przedmiotowym terenie potęguje problemy związane z wodami opadowymi. 
Coraz częściej występujące podtopienia powodują poważne straty w dobytku mieszkańców. 
Interwencje w tej sprawie zostały podjęte już w 2005 r. oraz kontynuowane w latach  
2010 i 2011. W związku z pogarszającą się sytuacją i spotęgowaniem problemów związanych 
z wodami opadowymi mieszkańcy apelują o przyznanie środków finansowych jeszcze  
w bieżącym roku na realizację przedmiotowej inwestycji. Przyłączam się do apelu. Stosowne 
dokumenty w załączeniu”. 
 
Radny Pan Mirosław Kwaśniak – w nawiązaniu do powyższej interpelacji, 
powiedział: „Temat jest znany od 2005 r. i dotyczy osiedli Drabinianka, Biała i Budziwój. 
Prezydent Miasta Rzeszowa wydał decyzję o pozwoleniu na budowę i jest ona prawomocna. 
Sprawa jest bardzo pilna. Wszyscy radni otrzymali pismo mieszkańców w tej sprawie. Należy 
zrobić wszystko, by w tym roku rozpocząć inwestycję”. 
 
Radny Pan Stanisław Ząbek – poinformował, że problem dotyczący odwodnienia 
tego terenu, był sygnalizowany już w momencie przyłączenia Osiedla Biała do 
Rzeszowa.  
 
Pan Marek Ustrobiński – Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa – w odpowiedzi, 
wyjaśnił: „Naszym zadaniem jest jak najszybsze wprowadzenie inwestycji do budżetu. 
Długotrwałe procedury zakończyły się pomyślnie decyzją o pozwoleniu na budowę, która jest 
ostateczna, a która stała się prawomocna dopiero w grudniu 2015 r. Następnym krokiem będzie 
odprowadzenie wód opadowych z rejonu ul. Herbowej”. 
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Radni Miasta Rzeszowa – Pan Jerzy Jęczmienionka i Pan Marcin Fijołek – złożyli 
pisemnie interpelację o treści: 

„W imieniu mieszkańców proszę o pilne rozpoczęcie w 2016 r. inwestycji  
pn. „Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ul. Makuszyńskiego i ul. Gościnnej 
w Rzeszowie”, na którą to inwestycję Prezydent Miasta wydał decyzję o pozwoleniu na budowę 
znak: AR.6740.177.2014.IK62 z dnia 24.02.2015 r. Informuję, że mieszkańcy wnoszą  
o rozpoczęcie prac mających na celu rozwiązanie problemu odprowadzenia wód opadowych od 
2005 r. Sprawa jest pilna i wymaga szybkich rozwiązań”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender – złożył pisemnie interpelację  
o treści: 

„W imieniu mieszkańców Miasta Rzeszowa serdecznie proszę o sprawdzenie stanu 
Orlika na Osiedlu Budziwój. W wielu miejscach na ww. Orliku jest bardzo dużo „dziur”, które 
powodują zapadnięcie się nawierzchni sztucznej Orlika”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Witold Walawender – złożył pisemnie interpelację  
o treści: 

„Serdecznie proszę o znalezienie lokalu dla Galerii Fotografii, który umożliwiłby wejście 
bezpośrednio z ulicy, co ułatwiłoby zwiedzanie i bezpośredni kontakt z pracami 
prezentowanymi przez Galerię Fotografii”. 
 
Radny Miasta Rzeszowa – Pan Jerzy Jęczmienionka – złożył pisemnie interpelację 
o treści: 

„W imieniu mieszkańców miasta proszę o udzielenie informacji na temat kosztów 
obsługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych świadczonych w ramach usługi 
przez MPGK w mieście Rzeszowie. W informacji proszę o podanie m. in. ceny wywozu  
i zagospodarowania 1 tony odpadów komunalnych w mieście oraz gm. Krasne oraz analizy 
opłacalności świadczonej usługi przez MPGK”. 
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Radny Miasta Rzeszowa – Pan Roman Jakim – złożył pisemnie interpelację o treści: 
„Panie Prezydencie, w imieniu rodziców dzieci uczących się w Szkole Podstawowej  

Nr 24 przy ul. Wieniawskiego, zwracam się do Pana z prośbą o wykonanie bezpiecznego 
przejścia przez jezdnię, łączącego wyjście ze szkoły z ulicą Bernackiego. Poruszanie się pieszych, 
nawet dorosłych, w miejscu krzyżowania się ulic Wieniawskiego, Kiepury, Siemaszkowej oraz 
Bernackiego stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia. Zagrożenia występujące w tym miejscu to 
zasłonięty przez żywopłot niebezpieczny zakręt, brak chodnika i oznakowanego przejścia dla 
pieszych oraz bardzo wąskie pobocze, ograniczone z jednej strony jezdnią, z drugiej strony 
siatką ogrodzeniową. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie chodnika, 
pomalowanie pasów lub zamontowanie sygnalizacji świetlnej. Ze względu na występujące 
bardzo duże niebezpieczeństwo dla poruszających się w tym miejscu dzieci oraz dorosłych, 
proszę Pana Prezydenta o podjęcie decyzji, które zlikwidują istniejące zagrożenia”. 
 
Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – Pan Andrzej Dec – złożył pisemnie 
interpelację o treści: 

„Proszę o kompleksowe spojrzenie na otoczenie galerii Rzeszów w pobliżu torów 
kolejowych, polegające na: 

1. Utwardzeniu wszystkich tych fragmentów terenów, na których mogą (naszym 
zdaniem) parkować samochody, a uniemożliwienie parkowania tam, gdzie uznajemy 
to za nieuzasadnione. 

2. Zbudowanie chodnika po południowej stronie ulicy Chłopickiego: 
- w części obecnie nieutwardzonej – poprzez porozumienie z PKP, jeśli ten teren 
należy do kolei, 
- w części zachodniej, obecnie utwardzonej – poprzez ewentualne dokupienie 
fragmentu sąsiadującej działki i poszerzenie chodnika. 

Od czasu uruchomienia galerii Rzeszów ruch samochodowy i pieszy na ulicy 
Chłopickiego gwałtownie wzrósł i obecny stan zagraża bezpieczeństwu pieszych”.  
 Ad. 35.  
Radny Pan Sławomir Gołąb – poprosił o zwrócenie uwagi na problem dzików na 
Osiedlu Staromieście.  
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Radni otrzymali sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Rzeszowa za okres 
od 11 marca do 12 kwietnia 2016 r. (sprawozdanie stanowi załącznik nr 40 do 
protokołu).  
 
Na XXV sesji odbytej w dniu 26 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Rzeszowa podjęła 
następujące uchwały: 
 

1. Uchwała Nr XXV/536/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa. 

2. Uchwała Nr XXV/537/2016 - w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta 
Rzeszowa na 2016 r.  

3. Uchwała Nr XXV/538/2016 - w sprawie przyjęcia apelu o przyspieszenie prac 
nad ważnymi inwestycjami w Rzeszowie. 

4. Uchwała Nr XXV/539/2016 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany  
Nr 42/2/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa.  

5. Uchwała Nr XXV/540/2016 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia Zmiany  
Nr 43/3/2016 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Rzeszowa. 

6. Uchwała Nr XXV/541/2016 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 281/4/2016 
pomiędzy ulicami Kwiatkowskiego i Zieloną w Rzeszowie.  

7. Uchwała Nr XXV/542/2016 - w sprawie uchwalenia zmiany Nr 264/1/2015 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 83/13/2004 – część 
1 „Drabinianka – Zagrody – Południe” w Rzeszowie.  

8. Uchwała Nr XXV/543/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na 
drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów 
samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, 
wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru. 
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9. Uchwała Nr XXV/544/2016 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych przy ulicach Litewskiej, Koło, Piaskowej, Strażackiej, Skrajnej, 
Gabrieli Zapolskiej i al. gen. Sikorskiego w Rzeszowie. 

10. Uchwała Nr XXV/545/2016 - w sprawie wydzierżawienia nieruchomości 
położonych przy ulicach: Bardowskiego, Ciepłowniczej, Łukasiewicza, 
Słowackiego, Hetmańskiej, Cieplińskiego, ks. Józefa Sondeja i Placu Wolności. 

11. Uchwała Nr XXV/546/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie zgody na 
wydzierżawienie nieruchomości położonych w Rzeszowie. 

12. Uchwała Nr XXV/547/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, 
nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Architektów w Rzeszowie, 
na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki  
w Rzeszowie, wraz z udzieleniem bonifikaty od ceny sprzedaży. 

13. Uchwała Nr XXV/548/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie 
nieruchomości przy ul. Kowalskiej. 

14. Uchwała Nr XXV/549/2016 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 
najmu na czas oznaczony i odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia 
umowy. 

15. Uchwała Nr XXV/550/2016 - w sprawie dopłat do ceny 1 m³ odprowadzanych 
ścieków i do cen miesięcznych opłat abonamentowych dla odbiorców 
korzystających z usług dostawy wody i odprowadzania ścieków, 
obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o. w Boguchwale,  
ul. Tkaczowa 146. 

16. Uchwała Nr XXV/551/2016 - w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego 
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o.  
w Rzeszowie. 

17. Uchwała Nr XXV/552/2016 - w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg 
publicznych powiatowych. 

18. Uchwała Nr XXV/553/2016 - w sprawie pozbawienia odcinków ulic Rzecha  
i Ciepłowniczej w Rzeszowie kategorii drogi publicznej powiatowej i zaliczenia 
ich do kategorii dróg publicznych gminnych. 
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19. Uchwała Nr XXV/554/2016 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 
Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 
Miasto Rzeszów na lata 2011 – 2032. 

20. Uchwała Nr XXV/555/2016 - w sprawie uzgodnienia zakresu prac 
wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika 
przyrody w Rzeszowie. 

21. Uchwała Nr XXV/556/2016 - w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego 
dla Dorosłych w Rzeszowie. 

22. Uchwała Nr XXV/557/2016 - w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej  
Nr 2 w Rzeszowie. 

23. Uchwała Nr XXV/558/2016 - w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do 
realizacji projektu pn.: „KIKS: Kompetencje – Innowacyjność – Kreatywność – 
Sukces” w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. 

24. Uchwała Nr XXV/559/2016 - w sprawie rozpatrzenia skargi. 
25. Uchwała Nr XXV/560/2016 - w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego 

incydentu znieważenia na tle rasowym. 
 

Pan Andrzej Dec – Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa – w związku                                
z wyczerpaniem przyjętego porządku obrad dokonał zamknięcia XXV sesji Rady 
Miasta Rzeszowa. 
Obrady trwały od godz. 8.30 do godz. 15.10. 
Na tym protokół zakończono. 
 Protokołowała:   Marta Perlak                                                                      Przewodniczący                                                                                        Rady Miasta Rzeszowa                                                                                                 Andrzej Dec        Dyrektor  Biura Rady Miasta     Mirosław Kubiak 


